
CORONA-MAATREGELEN PER 13 NOVEMBER 2021 
 
Het aantal besmettingen neemt razendsnel toe. Helaas is de overheid genoodzaakt om 
wederom heftige maatregelen in te stellen. De samenleving wordt weer hard geraakt en ook 
het amateurvoetbal en wij als vereniging.  
 
De allerbelangrijkste regel is nog steeds: Heb je klachten zoals door het RIVM omschreven, 
blijf dan thuis, laat je testen en kom zeker niet naar het sportpark! 
Deze basisregels blijven belangrijk om besmetting te voorkomen, of je nu wel of niet 
gevaccineerd bent. Dus houd rekening met deze regels: 

• Was vaak en goed je handen. 

• Houdt 1,5 meter afstand. 

• Hoest en nies in je elleboog.  

• Blijf thuis bij klachten en laat je direct testen. Ook als je al gevaccineerd bent. 

• Zorg voor voldoende frisse lucht. 
 
Vanaf zaterdag 13 november 18.00 uur gelden de volgende aanvullende regels: 

• Publiek is helaas niet meer welkom. Hierbij geldt een uitzondering voor alle personen 
die functioneel noodzakelijk zijn voor de wedstrijden, zoals scheidsrechters, trainers, 
coaches, leiders, onderhoudsprofessionals, vrijwilligers en strikt noodzakelijke rij-
ouders  

• In de kantine is een CTB voor alle personen van 18 jaar en ouder verplicht. Dit geldt 
ook voor ouders die meerijden naar uitwedstrijden. 

• De kantine moet uiterlijk om 20.00 uur sluiten.  

• In de kantine zijn vaste zitplaatsen verplicht. 

• Gebruikers van de kantine hebben een vaste zitplaats 
 

Deze regels blijven voorlopig tot 4 december 2021 van kracht. 
 
Door deze aanvullende regels heeft het Bestuur het volgende besloten ten aanzien van de 
kantine: 

• Op zaterdag is de kantine gesloten. Wel zullen we proberen om koffie en thee voor 
de leiding en ranja voor de jeugd beschikbaar te stellen. 

• Op trainingsavonden is de kantine gesloten 
 
 
Wij hopen dat de situatie in de komende 3 weken zo zal verbeteren dat hierna de 
aanvullende regels weer losgelaten kunnen worden. 
Verder wenst het bestuur iedereen veel gezondheid en sterkte in deze moeilijke en 
verwarrende tijden. We hopen Iedereen weer snel op ons sportpark te mogen begroeten. 
 

Bestuur VV De Zwaluw 


